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PATVIRTINTA
Direktoriaus
2020 m. rugpjldio 31d. isakymu Nr. V-36

KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS
EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALDYMO TVARKA 2020-2021 M. M.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos (toliau
situacijos tvarkos apra5as (toliau

-

-

Mokykla) ekstremalios

Apra5as) reglamentuoja Mokyklos vadovaujandiq darbuotojq,

mokytojq, mokiniq, aptamaujandio personalo parengti del situacijos susijusios su korona virusu
valdymo priemones, pagerinti jos reagavim4

rizik4

ir

i

ekstremali4sias situacijas, kiek imanoma sumaZinti

veiksmingiau panaudoti turimas pajegas

ir

materialinius i5teklius, kad b[tq uZtikrintas

darbuotojq, mokiniq saugumas ir istaigos funkcionalumas, ekstremaliqjq ivykiq atveju Kupi5kio r.

Alizavos pagrindineje mokykloje, Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos skyriuje AntaSavos
mokykloj e-daugiafunkciniame centre.

2. Mokyklos tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos

ministro

-

Valstybes lygio ekstremalios situacijos operacijq vadovo 2020 m. rugpjDdio 17 d.

sprendimais ,,Del ikimokyklinio

ir

prieSmokyklinio ugdymo organizavimo bfltinq s4lygq"

pakeitimo, Nr. V-1840, ,,Del pradinio ugdymo organizavimo bltinq s4lygq", Nr. V-1839, ,,Del
pagrindinio

ir vidurinio ugdymo

Svietimo organizavimo

organizavimo s4lygq", Nr. V-1838,,,DeI neformaliojo vaikq

bltinq s4lygq" pakeitimo, Nr. V-1841. Mokyklos darbuotojai su isakymais

susipaZing pasira5ytinai.

II

SKYRIUS

SAUGOS REIKALAVIMAI

3. Mokykloje buvo sudaryta

saugos reikalavimq atmintine,

Mokyklos internetineje svetaineje, klasds aukletojai elektroniniu pa5tu

ir

kuri skelbiama

vie5ai

elektroniniame dienyne

persiundia atminting mokiniams ir mokiniq tevamsiglobej ams/riipintoj ams:

3.1.Tevai (globejai), i5leisdami vaik4 i mokykl4, kiekvien4 rytq atrdliai stebi, ar
vaikas neturi temperaturos, nekosti, nediaudi. Jeigu yra Sie simptomai, vaiko i mokykl4 neleidZia ir
apie tai informuoja klases aukletoj4 (mokytoj4).
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3.2. Jei vaikas karidiuoja, tevai skubiai kreipiasi i Seimos gydytoj4. I mokykl4 vaikas
griLta visiSkai pasveikgs ir

tik

su gydytojo paLyma.

3.3. VaZiuojant mokykliniu autobusu mokiniams deveti kaukes b[tina (be kaukes i
autobus4 neileidZiami). Kaukes nusiima

tik atejgs i savo klasg. Kaukemis vaikus aprupina tevai.

3.4. NevaZiuojantis mokinys, prie5 ieidamas i mokykl4, uZsideda kaukq, kuri4 nusiima

tik savo klaseje.
3.5. Kaukes devimos mokyklos koridoriuose, einant ivalgykl4. Valgykloje laikomasi
saugaus atstumo (1-2 metrq)

ir valgoma tik nurodytos pertraukos metu.

3.6. Nusiemgs kaukg, mokinys

kauke negali

b[ti

j4 isideda imai5eli, o mai5eli- ikupring (ant suolo

padeta).

3.7. Rankos dezinfekuojamos (plaunamos muilu) prieS valgi, po fizinio lavinimo
pamokos, pasinaudojus tualetu ir t. t. pagal poreiki.
3.8. Po pamokq mokinys klaseje uZsideda kaukg ir eina i autobus4 arba namo.
3.9. Ne mokytojai ir ne mokiniai i mokykl4 patekti negali. Esant reikalui, kreipiasi i
prie durq budinti asmeni.
3.10. Rugsejo 1 dien4 pradiniq klasiq mokinius i klasg palydi tik vienas i5
tevq/globej ry'r[pintoj q.

III

SKYRIUS

KONTAKTU RIBOJIMAS
4. Siekiant maZinti judejimo srautus ir artimus kontaktus Mokykloje sudarytas
kabinetq paskirstymo planas pagal klases:
4.1. Pradiniq klasiq mokiniai mokosi savo kabinetuose i5skyrus tuos atvejus, kai
vyksta atskira uZsienio kalbos, fizinio ugdymo pamoka. Tuo atveju mokiniai i5eina i geografijos
kabinet4 (2 auk5tas).

4.2. 5-10 klasiq kabinetai paskirstyti taip: 5 klases mokiniai mokosi matematikos
kabinete, 6 klases mokiniai mokosi anglq kalbos kabinete, 7/8 klasiq mokiniai mokosi muzikos
kabinete, 9 klases mokiniai mokosi istorijos kabinete, 10 klases mokiniai mokosi lietuviq kalbos
kabinete (1 aukStas).
4.3. I kitus kabinetus mokiniai eina tik per gamtamoksliniq dalykq pamokas ir tuo
atveju, kai i5siskiria jungtines klases pamokos (7/8 klasei turint skirtingas pamokas i5 muzikos
kabineto i5eina 8 klases mokiniai pagal sudaryt4 tvarkara5ti: pirmadieniais

-

i dailes kab.,

a

J

antradieniais

-

penktadieniais

i fizikos kab., trediadieniais

-

-

i dailes kab., ketvirtadieniais

-

i dailes kab.,

i fizikos kab.).

4.4. Situacijai keidiantis Mokyklos mokytojai ir mokiniai nedelsiant supaZindinami su
atnaujinta informacija mokyklos stende, elektroniniu pa5tu, elektroniniame dienyne.

5.

Ekstremaliq situacijq valdymo grupes (patvirtinti Mokyklos VGK plane) nariai su

Mokyklos direktoriumi priima ir dalinasi turima informacija su kitais istaigos darbuotojais, tam
pasitelkiant elektronines priemones, mobiliuosius telefonus, bei (esant galimybei) kontaktini
bendravimq.

6. Siekiant riboti kontakt4 sudarytas atskiras pamokq ir valgymo laikas pradiniq klasiq

mokiniq srautui ir 5-10 klasiq mokiniq srautui.
6.1. Pradiniq klasiq pamokq laikas:

1.8.30-9.05
2. 9.15-10.00

3. 10.10-10.45
20 min pertrauka

4. 1 1.05-1 1.50
5.t2.00-12.45

6. 12.55-t3.30

6.2.5-10 klasiq pamokq laikas
1.8.30-9.15
2.9.25-10.10

3. 10.20-11.05
4. 1.15-12.00
1

20 min pertrauka

s. t2.20-r3.05
6. 13.15-14.00
7.

14.10-15.05

7. Pamokos Mokykloje vyksta be skambudiq.
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III

SKYRIUS

PEDAGOGU, DARBUOTOJU IR MOKINIU APSAUGOS UZTIKRINIMO

PRIEMONIU TVARKA

8. Prie iejimo i
uZtikrinant nuolatini

jq

darbo patalpas privalo bfrti dezinfekciniq skysdiq dozatoriai,

papildym4; dezinfekciniai skysdiai yra kabinetuose, kuriuose dirba

mokytojai;
9.Pedagogai ir darbuotojai bendrose uZdarose erdvdse (pvz., koridoriuose, valgyklose,

mokytoj4 kambaryje ar pan.), pedagogai klasdse, kai nei5laikomas 2 metrq atstumas nuo mokiniq,

privalo deveti nosi ir bum4 dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones);

l0.Rankas privaloma plauti Siltu vandeniu

ir muilu, dezinfekuoti rankas

dezinfekcinemis priemondmis, o ypad - neliesti rankomis veido;

ll.Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiSkia kar5diavimas (37,3o C ir daugiau) ar

Dmiq

vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqjq ligq poZymiai (pvz., kar5diavimas,

sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti Svietimo istaigos patalpas ir

kreiptis konsultacijai KarSt4ja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo Seimos gydltoju.

l2.Darbuotojas, turejgs kontakt4 su sergandiuoju COVID

-I9, privalo apie tai

informuoti darbdavi;

l3.Mokiniams ugdymo veiklos organizuojamos tose padiose patalpose vis4 darbo
dien4: Skyriuje JIUG
aukSte. Esant

ir l-4 klasiq mokiniai mokosi

antrame auk5te, 5-8 klasiq mokiniai-pirmame

poreikiui, pamokos vyksta specializuotose kabinetuose;
l4.Skyriuje 5-8 klasiq mokiniai i mokykl4 ir

ir

i5

jos vaik5to per pagrindini iejim4, JIUG

1-4 klasiq mokiniai-per atsarginiiejim4;

l5.Skyriuje JIUG

ir l-4 klasiq mokiniai

naudojasi tualetu antrame auk5te, 5-8 klasiq

mokiniai- pirmame auk5te;
l6.Pertraukq metu mokiniai b[na savo klasdse, o per pertraukas, b[nant koridoriuje,
devi veido apsaugos priemones. ISejimas i kiem4-tik per nurodytas i5ejimo duris. I5eiti uZ mokyklos
teritorijos mokiniams yra draudZiama.
17.Esant galimybei, pamokas ir kitas veiklas organizuoti lauke.

18. Mokykloje sudaromos sqlygos pasimatuoti temperat[r4. Vienas nuotolinis
termometras yra pas visuomends sveikatos specialist4, kitas pas socialing pedagogg.
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19. Mokyklos mokyojai apsaugines priemones (kaukes) privalo deveti bendrose
patalpose (mokyklos koridoriuose, mokytojq kambaryje, 5-10 klases mokantys mokytojai klasdse,

jei nei5laikomas 2 metrq atstumas).
20. Mokiniai kaukes privalo deveti mokykliniame autobuse ir mokyklos koridoriuje

kol patenka

i

savo klasg. Taip pat, eidami

i

valgykl4

ir

stovedami eileje prie kasos. [staiga ndra

tiesiogine maitinimo veiklos organizatord,, todel visas numatomas maisto tiekimo poreikio
pakeitimas yra tiesiogiai vykdomas aptamaujandios imones.

i

2l.Tevailglobejai/rfipintojai ir kiti asmenys atvykg i Mokykl4 bei gavg leidim4 patekti
Mokykl4 @udinti valytoja informuoja asmeni pas kuri atvyko asmuo) privalo deveti apsauging

kaukE

ir laikytis saugaus atstumo reikalavimq.

22. Tretieji asmenys dalyvaujantys uZdarose erdvese vykstandiuose
privalo laikytis saugaus 2 metrq atstumo,

jei negali- privalo deveti kaukes,

renginiuose

i5skyrus ministro

sprendimo 1.1 papunktyje numatytus atvejus.

23.Ugdymo proceso metu mokykloje sukar5diavus mokiniui (37,7 oC ir daugiau) ar

[miq vir5utiniq

pastebejus

kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamq ligq poZymius (pvz. sloga,

kosulys, pasunkejgs kvepavimas

ir pan.), mokinys nedelsiant izoliuojamas (Skyriuje atvedamas i

Skyriaus vedejos kabinet4, Mokykloje

i

visuomenes sveikatos specialisto kabir-ret4), apie tai

Mokyklos mokytojas, kuris pastebejo poZymius, telefonu informuoja Mokyklos socialing pedagogg.

Mokiniui pamatuojama temperatlra (Mokykloje temperatlr4 matuoja socialinis

pedagogas,

-

budindioji). Socialine pedagoge prane5a telefonu klases aukletojui, kuris skubiai
informuoja mokinio tevus/globejus/rlpintojus, kad jq vaikas bltq paimtas i5 Mokyklos ir kreiptasi i
Skyriuje

Seimos gydytoj4. Mokyklos direktorius konsultuojamasi Kar5t4ja koronaviruso

linija tel. 1808 del

tolimesniq veiksmq.

IV SKYRIUS
PATALPIJ PRIEZIUROS IR DEZINFEKAVIMO TVARKA
24. Remiantis rekomendacijomis darbdaviams, kaip apsaugoti rizikE susirgti COVID19 liga patiriandius asmenis nuo uZsikretimo darbo metu, rekomenduojama:

25. Jei mokymosi priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip 1 mokinys, jos
iSvalomos

ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
26. Ribojamas dalinimasis ugdymo priemondmis
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27. Patalpos, kuriose organizuojamas mokiniq ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi

b[ti

iSvedintos prie5 atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.

28. Jei, organizuojant ugdym4, naudojamos bendros patalpos (sales), po kiekvienos
pamokos jos dezinfekuojamos

ir i5valomos.

29.Reguliarus visq darbo patalpq vedinimas ne rediau kaip 1 kart4 per valand4;
3O.Reguliarus darbo patalpq pavir5iq (durq rankenq, durq rdmq, suolq, kedZiq, stalq,

palangiq, laiptiniq tureklq, elektros jungikliq

ir pan.)

valymas dregnuoju

btdu

su

dezinfekuojandiomis priemondmis ne rediau kaip du kartus per dien4;

3l.Jei organizuojant veikl4 naudojamos bendros patalpos, po kiekvienos pamokos jos
turi

blti i5vedinamos ir dezinfekuojami pavir5iai;
32.Jei mokymo priemone ar inventoriumi naudojasi daugiau negu vienas mokinys, jos

turi b[ti

nuvalomos

priemondmis turi

ir

dezinfekuojamos

po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo

b[ti minimalus.

33. Kitas aplinkos valymas Mokykloje atliekamas atsiZvelgiant

i

Sveikatos apsaugos

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpq valymui COVID-l9 pandemijos metu.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Mokyklos Tvarka, gali buti keidiama
reikalavimams.

ir

papildoma, pasikeitus teises aktq

